Załącznik nr 3 - wzór umowy. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 8/2016

UMOWA NR ……………./2016

Zawarta w dniu ……………….. w Chełmnie, pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chełmnie przy ulicy Nad Groblą 2,
zwanej dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Jarosław Matuszewski – Dyrektor
a
firmą:………………………………………………………………………………….…………
z siedzibą w …………………………………………………….. , działająca na podstawie
wypisu pod numerem …………………….. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………………..,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………
Zwany w treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty usług
transportowych na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w
Chełmnie” w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargowym, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r.
Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartość kwoty 30.000 euro.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług transportowych przewóz popiołów z
Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w
Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) za pomocą
specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz.
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§2
1. Strony ustalają, że cena jednostkowa 1 tonokilometra będzie zgodna z ofertą,
stanowiącą integralną część umowy.
2. Długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km.
3. Tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia
otrzymanego w elektrowni Bełchatów.
4. Faktura będzie obliczana w/g wzoru:
( A x B x C ) x stawka podatku VAT
A – stawka tonokilometra,
B – ilość ton przewieziona zgodnie z dowodem ważenia otrzymanym w elektrowni
Bełchatów.
C – ilość kilometrów z Bełchatowa w jedną stronę z ładunkiem – 260 km,
5. Cena jednostkowa netto (stawka tonokilometra) będzie zgodna z ofertą, stanowiącą
integralną część umowy.
§3
Zapłata za przewóz będzie regulowana przelewem bankowym po zrealizowaniu dostawy w
terminie 21 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej niż
następnego dnia roboczego (poniedziałek-piątek) po otrzymaniu faktury.
§4
1. Transport popiołów uzależniony jest od produkcji osadów ściekowych. Wykonawca
będzie każdorazowo informowany przez Zamawiającego o terminach i ilości popiołu
do odbioru/dostawy.
2. Realizacja dostawy popiołów nastąpi po telefonicznym zgłoszeniu Wykonawcy
zlecenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Data i godzina zgłoszenia
telefonicznego zostanie odnotowana w dokumentach Zamawiającego. Wykonawca
zrealizuje dostawę popiołu w terminie 48 godzin od momentu złożenia zlecenia
dostawy w dni robocze. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.
3. W przypadku niezrealizowania dostawy w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej,
Zamawiający może, bez dodatkowego wezwania, zlecić wykonanie dostawy (a w
razie konieczności wykonywanie umowy) innemu przewoźnikowi z jednoczesnym
obciążeniem Wykonawcy poniesionymi kosztami transportu.
4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które
jest zależne od procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków.
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§5
1. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT; NIP 875 – 10 – 03 – 428
2. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą:
……………………………………
3. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT; NIP …………………………
Dane kontaktowe, nr telefonu do zgłoszeń zaleceń dostawy: …………………………..
Wykonawca oświadcza iż zgodnie z art. 97 kodeksu cywilnego każdą osobę czynną
odbierającą w/w telefon kontaktowy oraz osobę w lokalu przedsiębiorstwa
Wykonawcy uważa się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych i
faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej umowy i działalnością
Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
§6
Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony do dnia …………………….

§7
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie
pisemnych aneksów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. W przypadku nie wywiązania się z niniejszej umowy Zamawiający obciąży
Wykonawcę kosztami poniesionymi na transport z wykonaniem innego przewoźnika.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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